الف -شناسه نشست:
 .1عنوان نشست :تاثیرانقالب اسالمی ایران بر جهان
 ..2نوع نشست :نشست علمی
 .3شیوه اجراء :مجازی
 .4سخنرانان نشست  :عبداهلل احمد زنگو
 .5مجری نشست :اداره کل دفتر ترجمه
 .6دبیر علمی نشست :سید محمد حسن شفیعی
 .7مکان برگزاری :پژوهشگاه بین المللی المصطفی
 .8ساعت برگزاری 12 :تا 13/30
 .9تاریخ برگزاری1399/9/26 :
.10زبان برگزاری :انگلیسی
 .11سطح برگزاری :بین المللی
 .12کلیدواژه ها :تاثیر انقالب اسالمی ایران -تاثیر انقالالب ایالران بالر جهالان-
شیخ زکزاکی -بیداری اسالمی
ب -چکیده(:حداکثر درنیم صفحه)
در ابتدا به تاثیرانقالب اسالمی ایران بر جهان پرداختند سپس توضالیح اجمالالی
در باره تاریخ نیجریه ارایه دادند و در اداماله بیانالاتی در بالاره شالیخ زکزاکالی ره الر
شیعیان نیجریه داشتند و در پایان در بالاره یینالده جهالان بیانالاتی ارایاله کردنالد و در
نهایت توصیه ای به مردم شریف ایران داشتند
ج -متن نشست(حداکثر دردو صفحه)
در ابتدا به تاثیرانقالب اسالمی ایران بر جهان پرداختند سپس توضالیح اجمالالی
در باره تاریخ نیجریه ارایه دادند و در اداماله بیانالاتی در بالاره شالیخ زکزاکالی ره الر

شیعیان نیجریه داشتند
و در پایان در باره یینده جهان بیاناتی ارایه کردنالد و در نهایالت توصالیه ای باله
مردم شریف ایران داشتند
خالصه ای از بیانات ایشان:
 .1یمریکا ق ل از انقالب اسالمی ایران در منطقه خاور میانه پایگاه های نظامی
چندانی نداشت ولی بعد از انقالب در منطقه خاور میانه پایگاه های زیادی
در افغانستان ،سوریه ،قطر ،بحرین و  ...ایجاد کرد که همه اینها متاثر از
انقالب اسالمی ایران بود.
 .2این انقالب هم بر اقتصاد جهان تاثیر فراوانی داشت و هم بر اندیشه ادیان
و مذاهب جهان.
 .3انقالب اسالمی ایران در بیداری مردم جهان بر علیه حکومت یمریکا نقش
بسزایی داشت مانند حکم امام خمینی (ره) در باره سلمان رشدی ،نویسنده
کتاب ییات شیطانی که در واقع عظمت اسالم را به رخ جهانیان کشید.
 .4تاسیس روز جهانی قدس که روز حمایت و پشتی انی از مردم مظلوم
فلسطین است از دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی ایران است که هر ساله
در سرتاسر جهان حتی یمریکا برگزار می شود.
 .5حمایت از شیعیان جهان مثل فلسطین ،ل نان ،یمن ،نیجریه،عراق و  ...از
دیگر یثار و برکات این انقالب است.
 .6انقالب ایران به الگویی برای م ارزه با استک ار جهانی (یمریکا و اسراییل و
انگلیس) در دنیا دریمد و بین مسلمین اتحاد ایجاد کرد.
 .7از دیگر دستاوردهای این انقالب ،یزادی بیان بود که در این راستا
کمیسیون حقوق بشر اسالمی در لندن را دایر کرد.

 .8از دیگر برکات ایت انقالب این بود که به مردم جهان یاد داد که به
حکومتهای طاغونی جهان مه بگویند و ما هر روز در اخ ار جهان شاهد
تظاهرات مردمی بر ضد حکومت های طاغوتی هستیم.
 .9بیداری اسالمی که در کشورهای اسالمی مانند بحرین ،مصر ،تونس،یمن و
 ...رخ داد متاثر از انقالب اسالمی ایران بود.
 .10در نیجریه شیخ زکزاکی را دستگیر کردند و بیش از هزار نفر از دوستان
ایشان را شهید کردند زیرا می دیدند که شیخ زکزاکی با الهام ار انقالب
اسالمی ایران و با عکس امام خمینی به میدان یمده و لذا نگران بودند که
انقالبی مانند ایران در نیجریه رخ بدهد غافل از اینکه واهلل متم نوره و لو
کره الکافرون

د -گزارش نشست( :حداکثر یک صفحه)سخنران این نشست جناب آقای دکتر
عبداهلل احمد زنگو از کشور تانزانیا بودند و دبیری این نشست علمی بهه عههده
جناب آقای محمد حسن شفیعی بود .جناب آقای زنگهو در ابتهدا بهه صهور
عمومی به تاثیر انقالب اسالمی ایران بر جهان پرداختند سپس به تهاثیر انقهالب
اسالمی ایران بر نیجریه و نقش شیخ زکزاکی در ایهن نهتهت پرداختنهد و در
پایان هم مواردی به عنوان شاهد عینی در کل جهان ارائه نمودند.

